
ГР
О

М
АД

ЯН
СЬ

К
Е 

СУ
СП

ІЛ
ЬС

ТВ
О

 Т
А 

М
ЕД

ІА
 

ЗА ПРОЗОРІ 
МІСЦЕВІ 
БЮДЖЕТИ!
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ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ

Метою громадського 
партнерства є сприяння 
підвищенню загального 
рівня прозорості, 
відкритості, доброчесності 
та цілісності бюджетного 
процесу на місцевому 
рівні через запровадження 
постійно діючого 
громадського контролю за 
його перебігом. 
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ЗМІСТ

Ці матеріали підготовлено в рамках 
ініціативи “Громадянське суспіль-
ство та ЗМІ — за прозорі місцеві 
бюджети!”, що виконується Одеською 
обласною організацією “Комітету 
виборців України”, Фундацією «Від-
крите суспільство» та громадським 
партнерством “За прозорі місцеві 
бюджети!” за фінансової підтримки 
Європейського союзу та Посольства 
Фінляндії в Україні.
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USAID DOBRE
Рейтинг прозорості місцевих бюд-
жетів: програма USAID DOBRE розпо-
чала проект «Доброчесні громади»

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралі-
зація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) розпочинає ре-
алізацію проекту «Доброчесні громади» в 50 громадах з семи цільових об-
ластей програми: Дніпропетровської, Івано-Франківської, Кіровоградської, 
Миколаївської, Тернопільської, Харківської і Херсонської. Виконавець проек-
ту – Громадське партнерство «За прозорі місцеві бюджети!» експерти якого в 
2017 році успішно допомогли запровадити 53 антикорупційних інструменти в 
23 громадах-партнерах програми для підвищення рівня доброчесності та на-
лежного врядування на місцях.

Проект «Доброчесні громади» використовує бюджети ОТГ як відправну 
точку для залучення мешканців громад до моніторингу використання бюд-
жетних коштів, запобігання недоброчесним практикам, і створення незалеж-
них моніторингових груп. Під час проекту представники адміністрацій ОТГ, 
молодь, і громадські активісти вперше в Україні проведуть оцінювання про-
зорості місцевих бюджетів та фінансового управління за методикою, розро-
бленою експертною групою у складі представників громадського партнерства 
«За прозорі місцеві бюджети!», Національної академії державного управління 
при Президентові України, Асоціації міст України та залучених експертів на за-
мовлення Фонду «Східна Європа». Методика розглядає прозорість інформа-
ції, прозорість рішень та інновативні практики фінансового управління. За ре-
зультатами оцінювання буде складено рейтинг найбільш і найменш прозорих 
громад. Тренери та ментори проекту допоможуть кожній громаді створити 
«бюджет для громадян». Це – новий для України формат пояснення «простою 
мовою» складних бюджетних питань для мешканців: відео, інфографіка, комік-
си, інтерактивні презентації, ліфлети з візуалізованими даними та поясненнями 
логіки і стратегії розпоряджання коштами громади. «Бюджет для громадян» 
буде складений моніторинговими групами і поширюватиметься усіма можли-
вими каналами у рамках  інформаційно-просвітницької кампанії про бюджети 
ОТГ.  На додачу, 25 громад, які приєдналися до програми у другій черзі, отри-
мають можливість розробити і запровадити інструменти запобігання корупції.

Детальніше: https://goo.gl/BFbX8T

Прозорі бюджети в громади Хар-
ківщини

20 квітня в Старосалтівській ОТГ 
експерт Чугуївської правозахисної 
групи Роман Лихачов презентував 
проект «Доброчесні громади», яке 

реалізовує Громадське партнерство 
«За прозорі місцеві бюджети!», до 
якого входить Чугуївська правоза-
хисна група. Проект охоплює всі 50 
громад-партнерів програми USAID 
DOBRE у Дніпропетровській, Іва-
но-Франківській, Кіровоградській, 
Миколаївській, Тернопільській, Хар-
ківській та Херсонській областях 
та складається з двох компонентів: 
«Фінансова доброчесність у грома-
дах» та «Запобігання корупції в об 
єднанних територіальних громадах».

Детальніше: https://goo.gl/FSysxd

http://probudget.org.ua
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Скалатська міська громада по-
знайомилася із новим компонен-
том програми DOBRE

Фінансова доброчесність та запо-
бігання корупції в громадах

Продовжилися стартові  зу-
стрічі-презентації проектів “Фінан-
сова доброчесність у громадах” та 
“Антикорупційні механізми” в грома-
дах Тернопільщини. 25 квітня до Ска-
латської міської об’єднаної громади 
завітали експерти Аналітичного цен-
тру ЗЕОН та Партнерства «За прозорі 
місцеві бюджети!» і презентували 
програму та поділилися планами на 
2018 рік.

Закріплений за громадою настав-
ник Микола Орлов зупинився на 
кроках, які заплановані в проекті, що 
сприятимуть громаді у збільшенні 
прозорості місцевого бюджету, впро-

вадженні ефективних практик фінан-
сового менеджменту та посиленні до-
брочесності в ОТГ. 

Детальніше: https://goo.gl/r8dBRz

В рамках співпраці Галицинівсь-
кої ОТГ та Global Communities Агент-
ства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Децентралізація приносить 
кращі результати та ефективність» 
(DOBRE) буде проходити реалізація 

проектів з «Фінансової доброчесності 
у громадах» та «Запобігання корупції 
в громадах». Пройшла перша інфор-
маційна зустріч в цьому напрямку з 
Сафроновою Наталією програмним 
спеціалістом Програми DOBRE (Де-
централізація приносить кращі ре-
зультати та ефективність), та з експер-
том проекту Бобиренко Віктором.

В ході зустрічі зрозуміли, що Ан-
тикорупційний компонент, є не-
від’ємною ланкою в співпраці Гали-
цинівської ОТГ і DOBRE та працює на 
результат.

Детальніше: https://goo.gl/a8Cj4w

Антикорупційні механізми для 
ОТГ - тренінг у Теребовлянській 

14-15 червня в рамках програми 
DOBRE в Теребовлянській міській раді 
відбувся тренінг “Антикорупційні ме-
ханізми для ОТГ”. Тренінг проводили 
голова товариства Український На-
родний Дім у Чернівцях Володимир 
Старик та регіональний консультант з 
питань комунікацій АМУ у Чернівець-
ке регіональне відділення Асоціації 
міст України Тарас Халавка. 

Детальніше: https://goo.gl/J22efH
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В Шумську презентували новий 
компонент програми DOBRE

Представники Матеївецької ОТГ на-
вчались антикорупційним механіз-
мам

Стартували перші зустрічі-презента-
ції проектів “Фінансова доброчесність у 
громадах” та “Антикорупційні механіз-
ми” в громадах Тернопільщини. 25 квіт-
ня до Шумської міської об’єднаної гро-
мади завітали експерти Аналітичного 
центру ЗЕОН та Партнерства «За про-
зорі місцеві бюджети!» і презентували 
навчальну програму з її компонентами 
та обговорили плани на 2018 рік.

Закріплений за громадою наставник 
Микола Орлов зупинився на кроках, які 
заплановані в проекті, що сприятимуть 
громаді у збільшенні прозорості місце-
вого бюджету, впровадженні ефектив-
них практик фінансового менеджменту 
та посилення доброчесності в ОТГ.

Детальніше: https://goo.gl/rTLk62

Протягом 18-19 червня представ-
ники Матеївецької громади в Косові 
навчались антикорупційним механіз-
мам для ОТГ. Старост, депутатів, пра-
цівників виконавчого комітету та міс-
цевих громадських активістів навчали 
експерти Громадського партнерства 
“За прозорі місцеві бюджети!”.

Матеївчан навчали базовим анти-
корупційним механізмам – прозорості 
бюджетного процесу та участі у його 
формуванні громади, державним за-
купівлям, впровадженню наглядових 
рад при комунальних підприємствах, 
конкурсного відбору посадовців, за-

побіганню конфліктів інтересів та за-
провадженню антикорупційних рад та 
антикорупційних програм.

“Такі навчання ми проводимо в 
рамках роботи Програми DOBRE”, 
– розповідає експерт партнерства 
Віталій Світлик, – “Матеївецька ОТГ 

нещодавно приєдналась до програ-
ми, саме тому ми починаємо роботи з 
протидії та запобігання корупції в ОТГ 
з такого навчання”.

Детальніше: https://goo.gl/x64CLY
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В Іванівській ОТГ працювали над 
Концепцією бюджету для грома-
дян

Вишнівецька громада в пошуках 
оригінальних ідей до Бюджету 
для громадян

Громадське партнерство “За про-
зорі місцеві бюджети!” в рамках про-
грами USAID DOBRE розпочало реалі-
зацію проекту «Доброчесні громади». 
В рамках цього проекту для активних 
жителів Іванівської ОТГ (Тернопіль-
ська область) вже було проведено 
тренінг «Прозорість бюджетного 
процесу та фінансового управління в 
ОТГ».

На ньому було розглянуто основи 
розробки бюджету для громадян – 
простого, зрозумілого, унаочненого 
відображення фінансового плану гро-
мади на рік.

Детальніше: https://goo.gl/CDA2Eg

Громадське партнерство “За про-
зорі місцеві бюджети!” в рамках про-
грами USAID DOBRE розпочало реалі-
зацію проекту «Доброчесні громади». 
Вишнівецька громада вперше прий-
має участь у проекті.

Під час сесії «Бюджет для грома-
дян» спеціалісти громади почули ін-
формацію про унаочнений бюджет, 
про варіанти, форми його створення 
та випуску.  

Детальніше: https://goo.gl/dyFavB

Тернопільські бюджетні батли
Файне місто Тернопіль приймало 

гостинно учасників тренінгу в рам-
ках проекту «Доброчесні громади» 
з Скалатської, Великогаївської, Тере-
бовлянської та Іванівської об’єднаних 
громад.

Це був справжній управлінсько- 
фінансовий двобій, особливо під час 
виконання практичних вправ та моде-
лювання ситуацій.

Чого лише варта півгодинна атака 
групи, якій за умовами гри дістала-
ся роль допитливої громадськості на 
групу фінансистів та представників 
влади в громаді. Тут було все - і ар-
гументи, і емоції, апелювання до 
совісті та решта атрибутів таких знай-
омих пересічному мешканцю під час 
відвідання владних кабінетів.

Детальніше: https://goo.gl/iWDsCX
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Топ-5 проблем української еко-
номіки. Як вирішити п’ять голов-
них проблем нашої економіки

Госбюджет Украины в мае пере-
выполнен по доходам на 3,2%

  Доходы государственного бюджета 
Украины в мае 2018 года составили 
96,85 млрд грн, что на 2,99 млрд грн, 
или 3,2% больше планового показа-
теля, сообщается на сайте Государ-
ственной казначейской службы Укра-
ины (ГКСУ) в пятницу.

  Согласно ее данным, по сравнению 
с маем прошлого года бюджетные 
поступления возросли на 30,86 млрд 
грн, или на 46,8%, что во многом свя-
зано с перечислением Нацбанком 17 
млрд грн против 5 млрд грн в мае про-
шлого года.

  Общий фонд получил в минувшем 
месяце 88,78 млрд грн, что на 2,4% 
больше плана и на 43,3% превышает 
показатель годичной давности.

  В целом по итогам пяти месяцев 2018 
года доходы госбюджета Украины со-
ставили 369,7 млрд грн, отставание 
от плановых показателей сократи-
лось до 0,6% с 1,8% по итогам четы-
рех месяцев, а по сравнению с пятью 
месяцами прошлого года достигнут 
рост доходов на 13,5%.

  Поступления в общий фонд за ян-
варь-май-2018 составили 337,66 
млрд грн, что на 1% ниже плана, но 
на 22,7% лучше показателя января-а-
преля-2017.

  Как указано в материалах Госказна-
чейства, налоговые поступления за 
пять месяцев 2018 года принесли 
бюджету 164,51 млрд грн.

  Подробнее: https://goo.gl/1RGMti

ДЕРЖБЮДЖЕТ

  В рамках проекту «Україна 139» відомий науковець та фахівець з експеримен-
тальної економіки Роман Шеремета називає головні проблеми української еко-
номіки та пропонує кроки, необхідні для їх вирішення та стабілізації ситуації у 
державі.

  Детальніше: https://goo.gl/x3nhcL

Бюджетная резолюция 2019-2021: 
стабильный, но подорожавший 
доллар и рост зарплат на 500 гри-
вень
  Кабмин подал макропоказатели на 
три года. Эксперты: их пересмотрят 
не раз

Украинцев ждет стабильный, но по-
дорожавший доллар, рост ВВП, зар-
плат и пенсий и замедление инфля-
ции. Такую перспективу развития 
страны отразил Кабмин в бюджетной 
резолюции на 2019—2021 годы, зако-
нопроект о которой подан в Раду на 

днях. Эксперты называют цифры оп-
тимистичными, так как пока у нас не 
видно серьезного роста экономики, 
и напоминают, что этому правитель-
ству осталось работать чуть более 
года из-за выборов президента, а у 
нового Кабмина может быть другое 
видение развития страны.

 Подробнее: https://goo.gl/TywtSA
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Чи є відкритою інформація про 
бюджетний процес у Чернігові?

Експерти оцінили прозорість 
бюджетного процесу Тернополя

Згідно з попередньою оцінкою 
рівень відкритості інформації про 
бюджетний процес у місті Чернігові 
становить 49%. До такого висновку 
дійшли експерти Громадського пар-
тнерства “За прозорі місцеві бюд-
жети!” за результатами моніторингу 
в межах проекту “Підвищення про-
зорості бюджетного процесу на ло-
кальному рівні”, що здійснюється за 
підтримки МФ “Відродження”.

На сайті Чернігівської міської ради 
оприлюднюється прогноз доходів 

та видатків на плановий бюджетний 
рік. Він затверджений у форматі про-
екту рішення сесії міської ради «Про 
міській бюджет на 2018 рік». Про-
гноз і рішення «Про міський бюджет 
на 2018 рік» оприлюднені на сайті 
міської ради окремо. Проект рішення 
про місцевий бюджет оприлюднено 
17.11.2017, у той час як рішення прий-
няте 30.11.2017, тобто 20-денний тер-
мін не витримано. 

Детальніше: https://goo.gl/HytTXB

Громада Тернополя не отримує 
майже половину інформації про міс-
цевий бюджет попри те, що більшу 
його частину наповнюють місцеві 
платники податків. Окрім того, місь-
краді слід запровадити ряд інновацій-
них механізмів для підвищення рівня 

прозорості.

Протягом 6-ти місяців експерти 
Громадського партнерства “За про-
зорі місцеві бюджети!” аналізували 
рівень публічності бюджетного про-
цесу міста Тернопіль. Метою дослід-
ження було перевірити доступність 
інформації про місцевий бюджет з 
точки зору рядового мешканця міста 
Тернопіль. Експерти оцінювали офі-
ційний сайт місцевої ради на предмет 
публікації, доступності, машиночит-
ності бюджетної інформації. За осно-
ву був взятий бюджетний процес 2017 
року, а для якісної оцінки були розро-
блені ряд критеріїв.

Детальніше: https://goo.gl/w7T8ed

ВІДКРИТІСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

Чи є відкритою інформація про 
бюджетний процес Києва?

Згідно з попередньою оцінкою 
рівень відкритості та прозорості ін-
формації про бюджетний процес м. 
Києва є високим. 

На користь висновку говорить 
те, що максимальне (100%) значення 
оцінки досягнуто по таких ключових 
показниках бюджетного процесу та 
пов’язаного з ним механізму публічно-
го управління соціально-економічним 
розвитком м. Києва як: «Стратегія ро-
звитку громади», «Програма соціаль-

но-економічного розвитку», «Звіт про 
виконання Програми соціально-еко-
номічного розвитку», «Обговорення 
проекту бюджету на засіданні бюд-
жетної комісії», «Прийняття рішення 
про місцевий бюджет на наступний 
рік», «Рішення про бюджет», «Па-
спорти бюджетних програм», «Звіт 
про виконання паспортів бюджетних 
програм», «Зміни до бюджету», «За-
купівлі» тощо. 

Детальніше: https://goo.gl/XU18E5
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Чи є відкритою інформація про 
бюджетний процес Рівного?

Бюджет Ужгорода публічний 
лише на половину

Громадське партнерство «За про-
зорі місцеві бюджети!» дослідили 
бюджетний процес Житомира на 
відкритість

Згідно з попередньою оцінкою, 
рівень відкритості інформації про 
бюджетний процес у м. Рівне стано-
вить 44%. 

Серед позитивних сторін відкри-
тості (оприлюднення) інформації: 
розробка та впровадження Програ-
ми соціально-економічного розвит-
ку. Вона може прийматися на кожен 
рік, у Рівному практика прийняття на 
декілька років з щорічним внесенням 
змін. Однак ПСЕР має містити всі пе-

редбачені додатки, які мають прийма-
тися і оприлюднюватися.

Детальніше: https://goo.gl/v3LKs3

Такого висновку дійшли незалежні 
експерти, що перевіряли публічність 
бюджетного процесу Ужгорода з точ-
ки зору рядового мешканця. Проведе-
на громадська перевірка показала, що 
сайт міськради не містить великої ча-
стини інформації про бюджет – гроші 
платників податків.

Експерти Громадського Партнер-
ства “За прозорі місцеві бюджети!” 
провели комплексний аналіз бюджет-

ного процесу міста Ужгород. І визна-
чили, що трохи більше половини да-
них про бюджет Ужгорода немає в 
публічному просторі. Ужгородській 
міськраді є ще, над чим працювати.

Проте, є ряд позитивних практик 
публічності, які уже активно впровад-
жуються у раді. До таких можна від-
нести:

Програму соціально-економічного 
розвитку міста (ПСЕР), яка затвердже-
на та опублікована на сайті;

На сайті ради оприлюднюються 
проекти рішень та зміни до проектів 
рішень, що стосуються питань бюд-
жету;

Усі фінансові операції, що здійс-
нює міськрада відображаються у си-
стемі використання публічних коштів 
E-Data.

Детальніше: https://goo.gl/BD9DkP

Комплексний аналіз відкритості 
інформації про бюджетний процес м. 
Житомира, що був здійснений в рам-
ках  Партнерства “За прозорі місцеві 
бюджети!”, показав, що рівень відкри-
тості бюджетного процесу Житомира 
становить лише 34,5%. 

Однак, слід зазначити, що це по-
передні показники, які будуть доо-
працьовані. Ще два показники, які 
брались до уваги: прозорість та інно-
вативність

Детальніше: https://goo.gl/5nQjQB
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Прозорість бюджетного процесу: 
черкаський вимір

Ухвалення бюджету міста на 2018 
рік черкащанам запам’ятаєтся надов-
го. Місцеві депутати спромоглися за-
твердити головний фінансовий доку-
мент лише наприкінці січня поточного 
року. Майже місяць місто залишалось 
без чинного бюджету. Проте причини 
цієї ситуації лежать суто в політичній 
площині, фінансистів, відповідальних 
за формування документу, винити не-
має за що. 

Зайвим підтвердженням цієї тези є 
результати моніторингу в межах про-
екту “Підвищення прозорості бюджет-
ного процесу на локальному рівні”, 
реалізованого Громадським партнер-

ством “За прозорі місцеві бюджети!” 
за підтримки Міжнародного фонду 
“Відродження”.  

У ході моніторингу представники 
партнерства оцінили бюджетний про-
цес і відкритість фінансової інформа-
ції міста Черкаси за 140 критеріями. 
Умовно критерії можна розділити на 
4 категорії, відповідно до етапів бюд-
жетного процесу, що оцінювались у 
трьох проекціях: відкритість інформа-
ції, прозорість ухвалення рішень і ви-
користання інноваційних інструментів.

Детальніше: https://goo.gl/pKtEJ1

Чи є відкритою інформація про 
бюджетний процес Харкова?

Згідно з попередньою оцінкою, 
рівень відкритості інформації про бюд-
жетний процес м. Харкова становить 
33%. 

Харків має прогноз доходів та ви-
датків на плановий та два наступні за 
плановим бюджетні роки. Прогноз на 
поточний рік затверджений у форматі 
рішення сесії міської ради № 850/17 
"Про бюджет міста Харкова на 2018 
рік" та окремо схвалений на 2 наступні 
роки.

Прогнози оприлюднено на сайті 
міської ради, але не вчасно, оскільки 
оприлюднено в день затвердження.

«Програма економічного і соціаль-
ного розвитку  м. Харкова на 2018 
рік» затверджена рішенням ради від 
20.12.2017. ПСЕР затверджена вчас-
но, тобто одночасно із рішенням про 
затвердження бюджету міста. ПСЕР 
містить усі додатки, але у зв’язку із 
труднощами пошукового доступу та 
необхідністю реєстрації для доступу 
до документів ради знайти її не лег-
ко. Крім того, ОМС взагалі не здійснює 
процедур із збору пропозицій від гро-
мадян під час складання бюджету на 
наступний рік, що значно вплинуло на 
зниження оцінки на вказаному етапі.

Детальніше: https://goo.gl/zsUpDE

Чи є відкритою інформація про 
бюджетний процес Краматорсь-
ка?

Згідно з попередньою оцінкою, 
рівень відкритості інформації про бюд-
жетний процес м. Краматорськ стано-
вить 42 %. 

Краматорськ має прогноз доходів 
та видатків на плановий та два наступ-
ні за плановим бюджетні роки. Про-
гноз затверджений рішенням виконко-
му міської ради 19.07.2017 № 504, його 
проект вчасно було оприлюднено, за 
20 днів до його розгляду. Міською ра-

дою навіть у рішенні було затверджено 
склад робочої групи з підготовки про-
екту бюджету міста на 2018 рік і про-
гнозів місцевого бюджету на наступні 
за плановим два бюджетні періоди, 
але до неї входять лише представники 
ОМС. Ці фактори не сприяли значному 
підвищенню оцінці прозорості на вка-
заному етапі.

Детальніше: https://goo.gl/ZnvCTp
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Чи є відкритою інформація про 
бюджетний процес Полтави?

Згідно з попередньою оцінкою, 
рівень відкритості інформації про бюд-
жетний процес м. Полтава становить 
35%. 

Полтава має прогноз доходів та 
видатків на плановий та два наступні 
за плановим бюджетні роки. Він за-
тверджений у форматі рішення сесії 
міської ради «Про бюджет на 2018 рік» 
від 22.12.2017.

Прогноз разом з рішенням (у до-
датку 8) оприлюднено на сайті міської 

ради. Проект прогнозу оприлюднено 
18.12.2017, тобто не вчасно, оскільки 
рішення прийняте 22.12.2017, а проект 
підлягає оприлюдненню за 20 днів до 
його розгляду.

«Програма економічного і соціаль-
ного розвитку  м. Полтава на 2018 
рік» затверджена рішенням ради від 
22.12.2017. ПСЕР затверджена вчасно, 
тобто одночасно із рішенням про за-
твердження бюджету міста. 

Детальніше: https://goo.gl/M52K37

Чи є відкритою інформація про 
бюджетний процес м. Вінниці?

Згідно з попередньою оцінкою 
рівень відкритості та прозорості ін-
формації про бюджетний процес м. 
Вінниці є досить високим. 

Органами місцевого самовряду-
вання Вінниці досягнуто досить знач-
них показників відкритості бюджетної  
інформації, що свідчить не лише про 
дотримання ними базового бюджет-
ного законодавства, а й про динаміч-
ний рух у напрямку демократизації 
бюджетного процесу. Максимальне 

значення у 100% досягнуте містом 
за показниками «Стратегія розвитку 
громади», «Програма соціально-еко-
номічного розвитку», «Рішення про 
бюджет», «Паспорти бюджетних про-
грам», «Он-лайн-інструменти кон-
сультування з громадянами щодо про-
екту бюджету на наступний рік», «Звіт 
про виконання паспортів бюджетних 
програм»  та ін.

Детальніше: https://goo.gl/HuZrcY

Чернівці претендують на лідер-
ство серед міст обласного зна-
чення за прозорістю бюджетного 
процесу

Експерти Громадського Партнер-
ства “За прозорі місцеві бюджети!” 
провели комплексний аналіз бюджет-
ного процесу Чернівців. І визначили, 
що на сайті міської ради оприлюднено 
всю бюджетну інформацію, яку ви-
магає законодавство, ця інформація 
оприлюднюється вчасно та в повному 
обсязі. Окрім того в місті використову-
ються інноваційні практики.

До позитивних практик публіч-
ності, які уже активно використо-
вуються у Чернівецькій міській раді, 
можна віднести:

Оприлюднення на сайті Програ-
ми соціально-економічного розвитку 

міста (ПСЕР), яка затверджена;
На сайті ради оприлюднюються 

проекти рішень та прийняті рішення, 
що стосуються питань бюджету;

На сайті створено окрему рубри-
ку «Фінанси міста», яка активно на-
повнюється та містить практично всю 
інформацію, що стосується бюджет-
ного процесу в місті;

В рубриці «Фінанси міста» опри-
люднено дві візуалізації бюджету 
(Відкритий бюджет) та власна роз-
робка міста, яка дає інформацію про 
пооб’єктні бюджетні видатки тощо.

Детальніше: https://goo.gl/kRTDXT



Ці матеріали підготовлено в рамках 
ініціативи “Громадянське суспіль-
ство та ЗМІ — за прозорі місцеві 
бюджети!”, що виконується Одеською 
обласною організацією “Комітету 
виборців України”, Фундацією «Від-
крите суспільство» та громадським 
партнерством “За прозорі місцеві 
бюджети!” за фінансової підтримки 
Європейського союзу та Посольства 
Фінляндії в Україні.

Європейській Союз
Представництво в Україні
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Місцеві бюджети вже з цього року 
зможуть отримати додатковий 
фінансовий ресурс

Одесским территориальным грома-
дам выделили 96 миллионов гри-
вень на развитие

Кабінет міністрів України затвер-
див порядок розміщення тимчасово 
вільних коштів місцевих бюджетів 
шляхом придбання державних цінних 
паперів.

Як говориться в пояснювальній 
записці до постанови, станом на 21 
травня прибутковість облігацій вну-
трішньої державної позики з термі-
ном обігу до одного року становить 
17,00 - 17,40%, тоді як прибутковість 
банківських депозитів місцевих бюд-
жетів з терміном розміщення до одно-

го року в середньому складає 10,00-
11,00%.

Протягом 2017 року місцеві бюд-
жети розмістили на депозитних ра-
хунках коштів на загальну суму 23,9 
млрд гривень. Станом на 01 травня 
2018 року залишки коштів місцевих 
бюджетів, розміщених на депозитних 
рахунках у банках, складають 14,9 
млрд гривень. 

Детальніше: https://goo.gl/rbDi3y

Двадцать пять объединенных тер-
риториальных громад Одесской об-
ласти получат государственную суб-
венцию на развитие инфраструктуры.

Финансовое обеспечение напра-
вили на повышение качества предо-
ставления услуг, реконструкцию и 
ремонт улиц и дорог, восстановление 
социальных объектов, закупку транс-
портных средств в громадах.

«В Одесскую область на развитие 
громад правительством направлено 
почти 96 млн грн. В целом, на разви-
тие 665 ОТГ Украины на 2018 год вы-

делено почти 2 миллиарда гривень. 
Это те средства, которые помогут на 
местах сформировать инфраструкту-
ру. В нашей области очень заметные 
сдвиги в реализации реформы децен-
трализации: только за последний год 
было создано 14 ОТГ, хотя за период 
2013-2016 годов - только 8. В грома-
дах было реализовано 145 проектов», 
- рассказала заместитель председа-
теля Одесской областной государ-
ственной администрации Светлана 
Шаталова.

Подробнее: https://goo.gl/qePw3n

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Бідні села — донори багатих міст
Бюджетна децентралізація дозво-

лила місцевим громадам отримати 
зовсім інші кошти.

Бюджети міст обласного підпо-
рядкування зросли у 20-30 разів. 
Бюджети розвитку обласних центрів 
перевалюють за мільярди. Бюджети 
міст-мільйонників уже більші за об-
ласні бюджети.

Проте існує бюджетний парадокс, 
який залишився у спадок від старої 
системи. Це фінансування мережі ко-
мунальних установ з обласних бюд-

жетів. Згадаймо: ще п'ять років тому в 
обласних бюджетах залишалося 25% 
ПДФО, зараз — лише 15%.

У 1990-2000-х роках усі місцеві 
бюджети так або інакше залежали 
від обласного бюджету. Зараз у нас 
кожен район чи ОТГ мають прямі 
міжбюджетні відносини з держав-
ним бюджетом і менше залежать від 
обласного бюджету, а для обласних 
бюджетів випробуванням є фінансу-
вання обласних закладів.

Детальніше: https://goo.gl/4hGXff


